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MAHANOY CITY, į

ISZ AMERIKOS BADAI žuv0
MILIONIERIUS PALIKO 

MIELASZIRDINGA 
TESTAMENTA.

New York. — Nusižudęs mi
lijonierius ir locnininkas dau
gelio szilko fabriku po vardu žuvusiu W “'<• Y *% ar • Y Y • Y Y •

$5,000,000 REIKIA ANT 
SUSZELPIMO.

West Palm Beach, Fla.—Pa
gal apskaitymu Raudono Kry
žiaus Draugavęs, 

i žmonių
tai skaitlius 
per viesulą

Eagle Silk Mills po visas dalis czionais gal daeis lyg 2,500, o
Ameriko paliko 
testamentą isz kurio pasinau
dos vargingos merginos.

Sztai Charles G. Eagle, kuris 
nusiszove 2 Septemberio, pali
ko testamente 1,250,000 doleriu 
ant uždėjimo lieteliu ir 
dingnamiu del vargingu 
ginu kurios dirba fabrikuosiu 
ir suszelpimo pinigiszkai tais, 
kurios geistu lavintis augsztes- 
niam moksle. Kita puse savo 
turto ($1,125,000) paežiai Tek
iai, kaipo ir pirmai paežiai 
$400, 000 su kuria pers i skyrė Į 
keli metai atgal. Darbininkams 
paliko nuo 50 lyg 
Jo antra pati paeina isz llazle- 
tono ir yra Slavoke, kuri dirbo 
jo fabrike.

MOCZEKA PASKANDINO 
KŪDIKI.

Canton, Ohio. — 
Ivanavicziene, 30 metu, farme- 
re, gyvenanti Eltone, 20 myliu 
nuo czionais, būdama kvoezia- 
ma per kėlės dienas per palici- 
je, buk tai jiji turėjo nužudyt 
savo podukrele, asztuoniu me
tu Darata, instumdama jaja in 
maža prūdeli, kuriame mergai
te prigeri?? Lavona mergaites 
surado kaimynas in kėlės die- v 

nas po paskandinimui ir pa- 
szauke palicije. Laike tyrinėji
mo perklausineta daug liudin- 
toju ir ant galo nedora moeze- 
ka prispirta prie muro prisi
pažino prie visko. Motore likos 
uždaryta pavietavam kalėjime 
lyg teismo.
UŽMOKĖJO $15,000 UŽ SU

GRĄŽINIMĄ PAVOGTO 
VAIKO.

Chicago. — William Ranieri 
10 metu vaikiukas, kuri nežino
mi piktadariai pirm poros sa
va ieziu pavogė, paliuosuotas.

Užpraeita nakti kažkoki ke
turi vyrai Italai paėmė isz ne
žinomos jam farmos, automo
biliu atvožė netoli Lockport 
ant keli, davė 10 doleriu bank
notą ir paleido.

Pagrobėjai vaikiukui nurodė 
Jis 

viena myle ir priėjo prie gazo- 
linos stoties, kur pasisakė, kas 
jis yra.

Tuojaus painformuotas sze- 
rifas, Chicagos policija ir vai
kiuko namiszkiai.

Vaikvagiai isz tėvo pradžių 
reikalavo 60,000 dol. Paskiau 
15,000 doleriu. Bet, kiek žino
ma, jis nieko nemokėjo.

Matyt, piktadariai pabijojo 
patekti in policijos spąstus. 
Nes policija dirbo ir jie but 
greitai papuolė.

NUMIRĖ; BET VELA 
ATGIJO.

Fillipsburg, Pa. — Daktarai 
nutarė, buk Franas Moore, 18 
metu amžiaus, tikrai yra mi
res, nes jo szirdis visai paliovė 
plakus. Graborius pradėjo pa
rengt lavona ant palaidojimo, 
o gimines aplink graba gran
džiai verko taip jauno žmo
gaus. Staigai Franas atsisėdės 
paszauke: “Kas ežia pasidarei 
Man labai karszta!“

Gimines paregeja atsisėdusi 
lavona dūme per duris o vienas 
buvo taip perimtas baijne, kad 
szoko per langa nusineszdąmas 
su savim visa rema. Lavonas

kur jis turi eiti.

nepaprasta

bur-
mer-

500 doleriu.

Karolina

ėjo apie

r

išlipęs isz grabo nuėjo in kuk-T'

nia jeszko.ti valgio, nes per dvi 
paras nieko neturėjo burnoje.

užbėgti
Viesulą

gal ir daugiau, nes lavonus su
randa po visokias aplinkines. 
Draugove meldžia žmonių pen
kis niilionus doleriu anku, nes 
reikės tiek ant -suszelpimo be
namiu, serganeziu ir ant mais
to.

Draugove stengėsi 
bad i ne liga ir tifusa.
padare didesnes bledes ne kaip 
isz pradžių manyta.

Du szimtai lavonu suras
ta Pelican Bay o 400 buvo be 
pastogių.
žuvo 2,500. Influenza serga 
apie 18,000 žmonių. Beveik 95 
procentas gyvuliu likos 
muszti. Salaveiszin Armijo isz- 
dalino drabužiu del 8,600 bena
miu, 1x?t tai vis per mažai.

Mexico City, Mex. — Aplin
kinėje Paunco upes, vanduo už
liejo visa aplinkine. Žmonys 
apleido sav'd gyvenimus, 
žinkoliai užlieti tarp Montorey 
ir Tampico, 
kos ir badai daug žmonių žuvo. 
Isz priežasties sutrukusiu dra- 
tu komunikacija negalima ap- 
laikyti geresniu žinių.

Badai viso Floridoj
Influenza

visa aplinkine.

uz-

gele-

hledes inilžinisz-
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ATKERSZINIMAS 
ŽALCZIO

— Mrs. 
užmirszo buk

o kada ana diena bu- 
suinano užkurti pc-

UŽKURE PECZIU; SUDEGI
NO 2,000 DOLERIU.

Williamstown, Pa. 
Laura Dauphin,
paslėpė vasaros laike 2,600 do
leriu pecziujo, (bleszinejo nuo 
pelenu), 
vo szalta, 
ežiu. Po trumpam laikui atsi
minė apie pinigus, bet kada nu
ėjo juos pasiimt pinigai 
beveik visi sudege. Didesne 
puse binnaszku iszgelbejo 
numarais, todėl valdžia jai ap
mainys pinigus.

KUNIGUI NEPASISEKE 
SZMUGLERYSTA.

New York. — Kada kunigas I 7* 
t,

buvo

su

prabaszcziusJohn Rougett 
Szv. Antano katalikiszkos pa
rapijos East Ncwarke, sugry
žo isz 
inga'bent 
gėrynių, 
puoszu, 
per muito inspektorius ir suim
tas. Kontrabanda likos konfis
kuota ir kunigas turėjo užmo
kėti 539 dolerius bausmes.
3 ANGLINIAI TIPELIAI 

SUDEGE.
Pittsburgh, Pa. — Trys ang- 

(brekeriai) šu- 
i ana 
prie

East Ncwarke, 
Europos, bandė slaptai 

29 butelius geriausiu 
drapanų ir kitokiu pa- 
bet likos sulaikytas

linini tipeliai
Finleyville j 

sudege ■] 
padarydamas

diena.
Eclipse 

bledes

freezes prie

dege
Vienas 
kasyklų 
ant $200,000, kitas prie Piney 
Fork kasykla o
Henderson No. 2 kasyklų, ver
tes $150,000. Eclipse ir Piney 
Fork kasyklos dirbo pilna lai
ka, iszkasdamos per diena dau
giau kaip po 1,000 tonu anglių. 
Nekurio mano, kad st ra ik ie- 
riai turėjo tipelius padegti.

MOTĖRE NE TURI 
TIESOS ATPLESZTI 

VYRO GROMATOS.
Philadelphia. — Augszcziau- 

sias sūdąs, nusprendė kad pati 
neturi tiesa atpleszinet groma- 
ta adresavota vyrui. Motore 
melde sūdo idant uždraustu 
parduoti jilju locnasti. Ant už- 
klausymo, kokiu budu apie tai kuri prasidėjo tvarte, prasipla- 
dažinojo, motore aiszkino kad 
isz gromaitos. Sudže užklausė 
ant keno vardo gromata buvo 
adresavota, motore prisipažino 
kad ant vyro. Sudže davė mo
teriai “pipiru“ už kiszima no
sies in vyro reikalus ir pasako 
kad,,valdžia rustai baudžia mo
terėlės kurios atpleszineja vy
ro gromatas.
MOCZEKA BAUDĖ PODUK

RA DEGINDAMA 
PIRSZTUS.

Cedar Rapids, Iowa. — Teis
man ežia buvo paszaukta viena 
moteriszke Nellie Reasland’ie- 

kaltinama del biauraus

pipiru

vynu. Paskutines Žinutes
' Krankliu, Pa. Ugnis,

tino ant kitu namu per ka pa
daryta bledes ant $125,000; su
degė 6 namai.

11 Baltimore, Md. — Virgi
nia Zilka, 26 metu, nuszove sa
vo trijų menesiu kūdiki ir pati 
bando atimti sau 
paežiu budu.

cry va st i tuo

■ 1 ....1 g.

W. D. BOC7.KOWNKI, Pre., A Mf.
F. W. BOCZKOWHKI, Kdltor. 40 METAS

TEISYBELES
Jaigu nuolatos laimes 

smert nieko

RAKALIS
DAKTARAS ISZ LIETUVOS

BJAURUS PASIELGIMAS 
DAKTARO SU LIGONE 

LIGONBUTYJE.
BAISIAI ATKERSZIKO UŽ 
NUŽUDINIMA JOS DRAU

GO, KURI AFICIERIUS 
NUŽUDĖ.

Varszava.
nly ežios,

ne, 
kankinimo savo mažos, penkių 
metu amžiaus podukros Cathe
rines, kurios pirsztukai buvo 
apdeginti. Reasland’iene prisi
pažino, kad ji degtukais degi
nus mergaitei pirsztus, norėda
ma atpratinti ja nuo blogu in- 
p ra t imu.

Teisėjas nubaudė moterisz 
ke $100 ir pasakė jai, kad jei ne 
kūdikis, kuri ji laike rankose, 
ji butu dar buvus pasiusta in 
kalėjimą.
MEKSIKE VELA ATI-

DARYS BAŽNYCZIAS.
Meksikos Miestas. — Su res

publikos prezidento Calleso 
pritarimu, vidaus reikalu mi
nister! s Emilio Portas Gil isz- 
leido visu valstybių gubernato
riams insakyma atidaryti žmo
nėms visas bažnyczias kurios 
ligsziol buvo uždarytos.

Dauguma Kataliku bažny- 
cziu ir ligsziol buvo atdaros 
žmonėms melstis, tik kunigai 
ne laike jose pamaldų. Pamal
das ir kitas tikybines apeigas 
bažnyczioje kunigams užgynė 
ne valdžia, bet Meksikos epis
kopatas, protestuodamas priesz 
valdžips iszleistus instatymus 
bftžnvezinmH reornlinntl

jeszkosi, tai ly 
neturėsi.

Tada jau senstame, kada 
kiti mums sako, kad gražiai 
iszrodome.

Kuom labiau kas iszrodo 
tuom labiau buna

♦

#

puikesnis,
kvailesnis.

Mislis gera, nes atnesza 
laime visada.

Kada szirdis labai klabi-*

na, tada protas nieko neiszlda- 
bina.

* Gero
pikto trokszti.

Nežiūrėk

nepadarysi, jaigu

Nežiurek ant drabužio 
prasto, po juom buna daug 
sveiko proto.

* Tankiausia 
svietą, negu per viena miestą.

Kiaule bulvėse, ožka so
do o kvailys susirinkime, vi
sados bledo atnesza.

Kuom daugiau žmogus 
szviesesnis, tuom daugiau bu
na tykesnis.

Jaigu kas savo reikalu

pereisi per

prižiūri, tai prie svetimu kisz- 
tis laiko neturi.

* Tiktai tas gali sau užsi- 
tikot, katras moka savyje aty- 
da turėt.

* Nekurio jaigu padaro pik
tumą, turi isz to -dideli smagu
mą.* IU »
prie jp apgavikai neprisilaiko;

m

Kas “Saule“ skaito, tai

turi mmvlin ir 1 itiIpoiykymfKzv

London. ~-t- Apie baisu ai si ti
kima nesenei buvo praneszta 
kurio priežastis buvo kvailas 
susilaižymas aplinkinėje Dac
ca, Angliszkoje kolionijoj In
di jose.

Vienas isz tenaitiniu Ang- 
liszku afioioriu, vyras jaunos, 
patogios ir turtingos mot eres, 
kuris su jaja nesenei 
cziavo, siisilaižino su 
draugais, „ 
tiktai su peiliu 
d i džiausiu ža lez i u 
boa. Jaunas uficiorius buvo ži
nomas 
ežius.

Tu kolos dienas po tam likos 
iszsiunsti keli Indusai ant su- 
jeszkojimo tojo žalczio ir ant 
galo pasiseko ji surasti tanku
mynuose, o buvo tai didele bos- 
tije, turinti apie 16 pėdu ilgio, 
na, ir afieierįus su keliais drau
gais nuėjo ant medžiokles. Isz- 
tikruju tasai narsus žmogus 
laimėjo laižytas 
žalti ir atvilko po keliu valan
dų in savo gyvenimą.,

Atšitiiko tai apie 4 valanda 
po piet. In valanda po tam atė
jo jojo pati ii’ užteminus ne
gyva žalti, pradėjo vyrui isz- 
metinet jam jojo neiszinin'tin- 
guma. Apie 9 valanda ta pati 
vakara, aficiorians densezi- 
kas nuėjo gulti in savo grin- 
czelia, o kada sugryžo isz ryto 
prie darbo, pamate regėjimą, 
kuris suszalde jojo krauja gys- 

gyvenimas aficie- 
riaus buvo suardytas, rakan
dai iszmetyti ir sudaužyti, o 
ant grindų gulėjo sutcszkinti 
lavonai aficieiiiaus ir jojo pa- 
czios. Negalėjo sau iszreikszt 
priežastį 'taip baisios nelaimes. 
Vakare paguldė abieju lavo
nus ant verandos. Prie puikiai 
papuoszto grabo, stovėjo karei
viai ant sargybos isz to paties 
pulko.

Sztai vienas isz aficieriu isz- 
girdo koki tai szlamojima dar
že, po tam baisu* riksmą persi- 
gandimo. Po tam viskas pra
dėjo griūti rodos nuo viešnios, 
kas tik radosi ant verandos. 
Abudu grabai likos sudaužyti 
ir iszmety'Oi ant žemes. Pastojo 
sumiszimas,

susi lai žiu o 
kad

J

y

a psi pa
savo 

apsiginklavęs 
stos kovoti su 

vadinamu

kaipo geriauses striel-

sz-S4-- 
tikrųjų tasdi narsus

, nes uzmusze

aficiorians

lose. Visas

o kada Tikos at- 
nesztos žibintos, su 'baime pa
regėjo baisu žalti. Prasidėjo 
kova ir trumpam laiko milži- 
niszka ‘best'ijo likos perszauta 
kelioms kulkoms.

Viskas jiszsiadsziki no. 
musztas žaltis per aficieriu bu
vo tai patinas, o pataite už pa
tino mirti, eidama pėdoms nu
vilioto draugo, prislinko prie 
namo lir atkerszino baisiai už 
užmuszima josios draugo.

Hotolyje ant 
C'h mieluos u 1 y ežios, užsikeise- 
jo ant savo gyvasties tarnaite, 
25 metu Juze Judkevicziute. 
Daktarai pradėjo tyrinėti prie
žastį bamlymo atimti sau gy
vasties ir ant galo mergina pri
sipažino del ko norėjo pasida
ryt sau gala. Mergina sake kad 
dirbdama ligonbutoje trys me
nesiai adgal, tūla nakti atėjo 
iii josios kambarį daktaras P., 
apmarino jaja eteriu ir suža- 
gejo jaja. Antra nakti vela atė
jo pas jaja, vela norėjo jaja su
ka neveikti, 
roki, tada daktaras pagriebęs 
krėslą pradėjo daužyt su juom 
nelaiminga mergina, baisiai 
sumuszdamas jai krutino. Ma
tydama kad isz tosios ligos ne- 
iszgys ir prick tam paneszda- 
ma nužeminimą, nutarė atimti 
sau gyvastį.

Palicije pradėjo ruseziau ty
rinėt ir ant galo arosztavojo 
rakai i daikta ra, kuris ant galo 
prisipažino prie užklupimo ant 
merginos.
BAISI ŽUDINSTA SENUKU 

BRAZILIJOJE.
Rio Grande do Sul, Brazili- 

je. — Baisi žudinsta likos pa^ 
pildyta ant poros senuku Juo
zo ir Antaninos Kravczyku, 
gyvenanti La raidei ras, Santo 

P r i e ža s t i s žu d i n s tos 
buvo apipleszimas pinigu, ko
kius žadintojai tikėjosi pas 
juos surasti. Juozas turėjo 74 
metus o jojo pati 7G metus. 
Žudinsta papilde Andrius Ros- 
inakas, 
Lenkijos ir 
Juozas turėjo suteszkinta gal
va su kirviu, o jojo pati turė
jo perpjauta gerkle taip, kad 
galva buvo beveik nupjauta. 
Žud'intojai aplipleszia namus, 
pabėgo in Uragvaja, 'bet likos 
suimti ir uždaryti kalėjimo.
PAGIMDĖ KŪDIKI UPEJE.

'Budapeszt, Vengrai. — Tula 
motore inpuo'le in upe Dunaju, 
pagimdydama vandenyje kū
diki, nes buvo neszczia. Moto
re tame laike rinko malkas, .pa
slydo ir inpuole iii vandeni.

Žmones matydami motore 
vandenyje, atbėgo jai in pagel- 
ba, isz t ra ūkdami ant kranto, 
bet nemažai nusistebėjo pare
gėdami glėbyje kūdiki. Kūdi
kis tuojaus mirė o motina likos 
nuvežta in artima ligonbute 
kur kovoje su mirezia.

tnjuko triukszmau- 
8USI-

!• •

Už-

Tame galėjimo likos užmuez- 
ta kitas aficicrius, kuriam žal- 
tis suspaudė visus kaulus, ka
da ji pagavo in savo glebi. 

t z «
120 NAMU SUDEGE, 1,500 
PASILIKO BE PASTOGIŲ.
Laghore, Indija. — Biznia- 

voj dalyje miesto Strinagar ki
lo didele ugnis kuri siautė per 
visa diena, sunaikindama 120 
namu kuriuosia radosi trys 
szimtai visokiu bizniu. Bledes 
padaryta arti ant milijono do
leriu. Daugiau kaip 1,500 žmo- i - t - * •

bet Juze pradėjo

szaukdamas 
szoko atgal. Tada 

, o sve- 
szautuva, 

kartus

bombard uodami

GINDAMI TĖVUS NUSZOVE 
UŽPUOLIKUS.

Kaunas. — Viena Rugpiu- 
czio vakaru trys insigere darbi
ninkai Gailioniu kaime, Szau- 
liu-Biržu apskr., tarp Joniszkc- 
lio ir Linkuvos valscziu, pas 
ūkininką P. užstate dvirati už 
“saldini“,
darni per laukus. Pakelėj 
tike pil. A.P. peiliu grasydami 
atome tabaka.

Priėjo A. Petrausko viensė
di pradėjo triukszmauti ir se
nuką tęva muszti.

Simus Jurgis iszgirdes tėvo 
riksmą iszbego isz pirkios. Ta
cziau pamatęs tris svetimus vy
rus pabijojo ir 
“pavojus“
jis pagriebė revolveri 
ežias A. K-czas — 
iszbego laukan ir tris 
auksztyna iszszove.

Bet to nebodami, užpuolikai 
akmenimis
juos suvijo pirkion ir rėkdami 
“Užmuszti, žalczius, ir sude
ginti’ puolė in tvartu, kur spė
jo pasislėpti tėvas ir m i Ižo kar
ves motina. Užpuolikai insilau- 
žo in tvartu ome juos muszti ir 
kojomis tripti. Tada paspruku
si motina isz užpuoliku ranku, 
szaukdama “tęva užmusza!“, 
atbėgo in pirkia. Iszgirdes tai 
sūnūs puolė in tvartu, kur tė
vas szaukesi pagalbos ir ginda
mas savo namus, gyvybe ir geL-

SUKONEVEIKE
LAISVAMANIU KAPUS 

SZIAULIUOSE.
Sziauliuose Laisvamaniu Eti

nes Kultūros Draugija turi di
deli sklypą žemes kapams. Ka
pai buvo aptverti tvora ir visi 
kapai buvo apsodinti mede
liais. Kapuose yra palaidota 4 
žmones. Szimet kaž kas sudau
žė cementinius stulpus, audras 
tvora ir iszlauže medelius. Isz 
kapu iszvežta apie 500 vežimu 
žvyro. Nuostoliai dideli. Sek
madieniais ant kapu prisiren
ka daug žmonių invairiais tiks
las, ypacz jaueziasi ežia pato
giai “poreles“.
GIRTUOKLIAMS PAMOKA.
Szvendiszkiuos, Jurbarko ap., 

susitarė 3 bernai eiti‘lenktynių 
kuris daugiau iszgors. Buvo 
sutarta iszgerti 2 stiklines de
natūrato. Tai apsiėmė padaryti 
vienas bernas Biganskis. Ir pa
dare — iszgere 2 stiklines. Bet 
tai jam in sveikata neiszejo. 
Kita diena jis buvo rastas gra- 
beje mirties agonijoje. Iszgel- 
beti jo gyvybes nepasiseko.

teva užmusza!

SULAIKYTAS SU 
SAMAGONKA.

Kaunas. — Daukszos ir Vil
niaus gatvių kampe policija su
laiko Bartkų Juozą gyvenanti 
Girininku kaimo, Zapiszkio vi.

Bartkaus vežime rasta 10 bu
teliu samogono, kuriuos jis, 

atvožė in Kauna par-
kuriuos

Angelo.

nesenei pribuvęs isz 
Vladas Bartosz.

SZIMTAI ŽUVO DEGAN- 
CZIAM TEATRE.

Madrid, Ispanija. — Badai 
keli szimtai žmonių pražuvo 
deganeziam teatre Novedades 
laiko perstatymo. Daugiau 
kaip 300 žmonių sužeista, ku
riuos nuvožė in ligonbutes. 

žuvo moterių ir

porstatymo. v
nuvožė 

Daugiausia 
vaiku.
30 KINCZIKAI UŽMUSZTI.

Shanghai, Kinai. — Trisde- 
szimts Kinczikai likos užmusz
ti, 60 sužeista ir daugybe namu 
sugriauta per eksplozija dvieju 
vagonu dinamito Nankine. Ke
li szimtai žmonių pasiliko be 
pastogių.

r ■ ■ i .

11 Altoona, Pa. — Monsig- 
norius kun. Tamoszius P. 
Smith, G8 motu, gonoralisakas 
vikaras Altoonos Katalįkisz- 
kos diecezijos, mirė praeitamirė

antra — 
o tretysis pa-

bedamas tėvus, — viena užpuo
liką vietoj nuszove, 
sunkiai sužeidė, 
bego.
AUKSINIS. SIDABRINIS IR 

PLIENINIS SZLIUBAS.
Rugpiuczio 25 diena gražiai 

papuosztoj ir gausiai apszvies- 
toj Joniszkio bažnyczioj buvo 
retai pasitaikintis szliubas. — 
Tėvu, vaiku ir anuku iszkart.

Labai gerbiama Joniszkie- 
cziuoso Petrausku szeima 
szvente szi reta jubiliejų. Kun. 
Korzonas palaimino moterys
tes ryszi p. mokytojos Petraus
kaitės su p. mokytoju Miežiu. 
Po to laimino senelius, mote
rystėj pavyzdingai iszgyvenu- 
sius 50 metu ir tėvelius, jau 25 
metai moterystei besidžiau- 
gianezius Dievo malonėmis.

Skaramento teikėjas 
proga pasakė kalba ir paminė
jo, kad jau 28 metai kaip jis 
kunigas, bet toki szliuba tenka 
jam pirma karta duoti, net gir
dėti.

Senelis Petrauskas neatsisa
ko laukti dar 25 metus, ketina 
jam padėti ir jo isztikiinoji 
drauge. Tėvai jaueziasi dar la
bai gerai. Tai labai darbsztus 
ir dori žmones. Dievo padeda
mi gal už 25 metu szves dar re
tesni jubilieju, ko ir jiems lin
kime.

VILKO PERSIGANDĘS 
MIRĖ.

Pakuonio valscz.

netoli

szia

kart

Dvylikiu 
kaimo ūkininku M. Krikszcziu- 
no vilkas papiove kumeliuką.

Pamatęs ryto mota kumeliu
ko likuczius pil. A. Ananka 
smarkiai susijudino, apalpa ir 
inkrito in szalimais buvusi 
griovį. Nors griovyje vandens 
buvo labai maža, tacziau senu
kas iszsigelbeti noiszstengo ir 
prigėrė.
7,203 KRIMINALIAI 

NUSIKALTIMAI.
Kaunas. — Per sziu metu t

pirma pusomti kriminaliu nusi
kaltimu užregistruota 7,203. 
IsZaiszkinta 5,724. Daugiausia 
smulkiu vagyseziu 5,4G6, toliau 
už degtines varyma. sukcziavl-

matyt, 
duoti.

“Prekes” konfiskuotos, 
savininkas patrauktas teisman.

PRIGĖRĖ VONIOJ.
Kriausziszkiu kaime, netoli 

Sziauliu, ūkininko Gerulio ma
žas sūnūs invirto in vonia ir, 
kitu nepastebetas, prigėrė.

Sziomis dienomis
Sziauliu invyko auto katastro- 
fa. Vienas automobilis, su 6 
žmonėmis važiuodamas Sziau- 
liu-Keles plentu, užvažiavo ant 
akmens ir invirto in grabo. 
Vienas keleivis sunkiai sužeis
tas ir nugabentas in miesto li
gonine. Kiti keleiviai sužeisti 
lengvai. Isztyrus dalyka, pa- 
aiszkejo, esą nelaime atsitikusi 
del greito važiavimo.

BRANGSTA DUONA.
Kaunas. — Kai kuriose vie

tose juoda ir balta duona žy
miai pabrango. Apie duonos 
pabrangima dar daugiau pasa
ko rugiu ir kviecziu kainos.

Oficialiai skelbiama,
kviecziu centneris kainuoja 30- 
32 litu, rugiu 29-30 litu. Mes tu
rimo siniu, kad Kretingoj tur
gavietėj už kvieczius pereita 
Ketvirtadieni buvo mokama 
40-45 litu, už rugius — 35-40 lt. 
Biržų apylinkei už rugius mo
kama 45-50 lt. centneriui. Bir
žų mieste net pritrukę duonos, 
kaip pranesza “Biržų Žinios“. 
Vertelgos pradėjo spekuliuoti.

NAUJI 50 LITU 
BANKNOTAI.

Kaunas. — Netrukus palei
džiami in apyvarta nauji 50 li
tu banknotai. Nauji banknotai 
bus mažesnio formato už da
bartinius; jis bus mėlynos spal
vos su szilkinemis gijelėmis. 
Vienoj banknoto pusėj bus Di
džiojo Lietuvos Kunigaiksz- 
czio Gedimino ir Dr. Basanavi- 
cziaus atvaizdas, antroj — Vil
niaus katedra ir Gedimino pi
lis.

GAISRU NUOSTOLIAI.
Kaunas. — Nuo 1919 iki 1928 

metu Kaune buvo 140 dideliu 
ir 420 smulkiu gaisru. Isz viso • 
materialiu nuostoliu turėjo 91G 
asmenų. Visi nukenteje del 
ffftisril tn Inilrnfarrtt M*n^
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“SAULE”
A

Kas Girdėt
Politikieriai ant prezidenti

nes kampanijos sudėjo arti du Į 
milijonus doleriu tik paežiam 
Chicago!

Bet ant vargszu, ant suRzel- 
pimo niielaszirdingu institutu 
•— pinigu nėra. Kas ten rūpin
tųsi apie vargszus sziadien? 
Net ir vargszai sziadien nesi
rūpina apie savo likimą, kitaip 
nebūta vargszais. Tas neper- 
Bzkadina tiems žmoniems, ku
rie purvinu badu dasidirbo di
deliu turtu, iszmetinet milijo
nus ant kvailybių.

Dabar likos isztyrineta buk 
Czikaginiai butlegeriai, locni- 
ninkai paleistuvingu urvu ir 
kitu panasziu vieta, paaukavo 
ant politikiszkos kovos arti du 
milijonus doleriu.

In tai insimaisze vaistinis 
prokuratorius ir veda tyrinėji
mus ir kaip girdėt, tai keli 
tenklyvi politikieriai bus pa
traukti ant atsakomybes. Bet 
tas nepermainys sziandienines 
politikiszkos korupcijos. Ant 
mielasairdingu užmanymu pi
nigu nėra, ant mokslo labai 
mažai, bet... ant politikos visa
dos v ra.

Isz to duodasi matyt, kad 
kur nors kas pagedo, kad ne 
viskas yra paredke ant svieto. 
Matyt kati politika yra gerai 
užsimokaneziu bizniu, kad tiek 
pinigu ant jos iszdiuxla.

Todėl teisingi žmones, žmo
nes mylinti mokslą, mylinti 
žmontazkuma, atkreipia pe- 
czius ant politikos.

milijonus doleriu tik paežiam

Iszrinktas Kandidatu 
Ant Prezidento Per; 

Farmer-Labor 
Partije

Pulkininkas Frank Elbridge
Webb isz San Francisco, Calif., 
liikos iszrinktas kandidatu ant 
prezidento Suv. Valstijų ant 
Farmer-Labo r t i kieto.

atkreipia

Rinkimuose Novomberio me
nesyje Pennsylvanijos balotas 
turės 44 colius ilgio ir 24 colius 
ploczib — tikra paklode. Poli- 
tiktazkos partijos ant jojo bus 
pagal pirmybe: pirmiausia Re
publican, po tam Democrat ir 
paskui seka Labor, Prohibi
tion, Industrial, Socialist ir 
Workmens Communist.

Politikieriai Sabuylkill pa
viete (PottsviMes aplinkinėje) 
pranaszauja buk Lietuviai, ku
rie perauksztina balsais Italus 
ir Lenkus, ketina ‘balsuot už 
Hoover’i, bet kaip rodos, bai
siai apsiriks republikonai szi- 
met ant Lietuviu, kuriems da- 
kako lyg gyvam kaului repub- 
likoniszki prižadėjimai ir stum- 
dymai iii kur sau nori.

Sakoma, kad Schuylkill pa
viete yra 19,972 vyru ir 12,918 
moterių ateiviu, kurie turi tie
sas balsavimo. Jaigu tieji atei
viai panaixlotu savo balsus 
kaip reike, tai permainytu vi
sa politikiszka maszina ir galė
tu daug iszlaimcti.

Lietuviszkoje kalboje ran
dasi daug senu knygų apie ku
rias žmones mažai žino. Viena

Žinios isz Lietuvos.

SUDEGINO NAMUS IR 
PASIKORĖ.

Sziomis dienomis Alytaus 
aps., Benckamu kaime, sudegė 
ūkininko Bariso vienkiemis.

Ba visas, 
gyveno su savo sunumi, intare 
padegime sunu, apie ka prano- 
sze policijai. Intartasis sužino- 

, nn-

M

kuris nesantaikoj

jes, kad jo jeszko policija 
ėjo miszkan ir pasikorė.

KIAULES KERSZTAS.
G(‘lvonu apylinkėje N. kai

mo sziu metu Liepos menesi 
szeimininkas nuėjo parszus 
“ iSzczystyti,” 
užgirdo riksmą atbėgusi 
mininka apverto ir 
taip draskyti, kad moterys vos 
at gynė. Kita diena ta

Liepos 
nuėjo 
tuo tarpu kiaule 

szei- 
p ra dėjo

Kita diena ta pati 
kiaule pagriovė szeimininke ir 
vos vyras atgyne.

Sudže Polo Žaidimo

r?’ L*
X

Naujausia Lietuviu
Kalbos Gramatika
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KRAS0-2E N KLU SERIJOS
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Sutaisė Pranas.S 
f ’

Kaip raszosi, kaip tarėsi ir
ka reiszkia:r- » ' |

Alus — byrąs — gėralas.
Apykakle — kalnėris —

H « A

gėralas.
I

PERSTATŲ AMERIKOS | ta ISTORIJA
'1 1 ' 4 . ’•

Visi, vartoja krrtsoržcnklus ar
ba markes.

A..1
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i PETRUKAS I 
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Skaisti saulute seniai jaii nu
sileido už kalno ir panikavojo, 
o jis vis dar sėdėjo ant suoliu
ko ir galvojo...

Kiti darbininkai seniai jau 
pavakarienavoJr ruko pypkes 
o jis vis dar buvo kaip 'prikal
tas prie savo siuvamos maszi
nos. Tszdnvimni dideli, o uždar
bis toks menkas.

Jo iszbalcs veidas buvo pri
dengtas prakaitu: szlapi marsz 
kiniai ant jo.kūno. Jis nuvar-

dideliu medžiu, toliau pakabin
tas žibintuvas ir ant žemutiniu 
labu tamsu ir tylu. Jis Užlipo 
ant antru laiptu lipynes, ir pa
rėmęs savo galvele in geležies 
ramszczius, užsimąstė. Ilgai jis 
galvojo ir klausėsi, kaip gra
žiai ir maloniai medžiu lapai 

m. a « • »y. • « a _

ll

Pereitais metais 
16,000,000,000 krnso-ženklu bu
vo iszdalinta visiems paczto 
direktoriams Suv. Valstijose.

Kraso-ženklai pasirodė 1847 
metais,, kuomet pirmu kartu 
parduota New Yorko mieste. 
Pirmais metais 860,380 parduo
ta publikai.

tyloj szlamejo. Žiuri kaip žibin
tuvo Rzviesa pereina per me
džio szakas... Galu gale jo akys 
užsimerkė, užmirszo ktir jis ir 
kas ji ežia atvedė...

— O kur Petrukas? — pa
klausė motina, kuomet užžibi
no lempa.

Apie namus Petruko nebuvo. 
Pas teta Ona irgi nebuvo. Tuoj 
kilo didelio persigandimas. Mo
tina pradėjo verkti ir bėgioda
ma apie namus, balsiai szalik- 
dama jeszkojo Petruko. Tėvas 
iszsigando... Jis bėgiojo isz vie
nos policijos stoties kiton klau
sinėdamas apie savo vaika. 
Jau vėlu. Tas no juokai.

— Pas turtingus, — masto 
persigandęs tėvas, — tokio 
vaiko ne per duris neiszleidžia 
be aukles, o pas neturtėlius 
kuomet vaikui

kaunierius.
BĮ i ūdas — diszo — didesnis už 

toriolka. 
Bruslotas — veske — kamzolc. 
Czcverykas — šziusas — 

autuvas.
Degtine — visko — sznapsas. 
Deszra — baliono — kilbasas.
Dirbtuve — fektore — 

fabrikas.
Ga'tve — strytas — ulyczia. 
Grincžia — auzas — stuha. 
Grindis — f Ii oras — ipadlagos. 
Kaklaraiksztis — nektaiza — 

k u k u rd a.
Kambaris — ruimas — 

kamara.
Kode — ežere —• krėslas.
Lnikrasztis — niuzpeiperis — 

gazieta.
Laikrodis —1 vacz — ziegorius. 
Miegkambaris — bodruimis — 

kamaraite. 
Mokykla —- szkule — szkala. 
Skepetaite

♦

Nuo pirmos* laidos,' I847m. gCfl įerzintas.
daug permainų padaryta kas- 
link pieszinin, spalvos ir -didu-

— Kas do velnins, — suszu- 
ko jis supykęs, — Petruko dar 
nėra su gnzn?

Jau tamsėja!
Vėl beldžia siuvamoji maszi

na, o nnksztami* kambaryje da
rosi tamsiau.

— Duokit man lempa!... 
Voluos jumis visus griebtu kur

O Petrukas vaikszczioja 
gatve su blokiniu indu nuo ga- 
zo. Pasilenkia kiekviena minu-

mo, ir apart paprastu serijų, 12 
serijų iszleista paminėti ypa
tingus atsitikimus Amerikoje. 
Tos pavoikslincs markes yra 
ypatingos ir turi moksliszkos 
vertes.

Paczto Departamentas isz- 
leido pirma paminėjimo serija 
1893m. ir pavadino “Colum
bian Series of 1893” paminėti 
Amerikos atradimu. Szios se
rijos markes turėjo invairius 
paveikslus — 

) ? ?

man

Petrukas su gazu
po

sueina penki
Užsimąstė ant metai, jis jau suaugės.... O po-ta; žvalgosi...

m i nutukęs, pažiūri
-------------- ------v

in pracl-“Kolumbas ant 
Kpliimbo įVeliavini 
Kolumbas Retežiais 
ir “

licistai visai nesupranta jo su- 
l ir szaltai atsako:

Nėra ežia jokiu vaiku.
— “Nėra!”

būti? Gali būti asz ji perdaug 
skaudžiai musziau? O jei vai
kas kur dingtų; kasgi negąli 
atsitikti su vaiku? Asz ji per
gąsdinau, ta mano mažiuleli.

— Tėvas dar labiau persi
gando; jis bego toliau. Užeina 
dar in viena policijos stoti ir 
ežia ant laimes rado atvesta 
Petruką kur jis ramiai miegojo 
kamputyj. Jis mato savo vai
ku, mato iszbalusi jo veideli, 
mato gražias jo akutes pri
dengtas blakstienas o isz dide
lio nu vargi mo ir alkio, pamė
lynavę ruožai apie akis. Szir- 
dis tėvo plyszta isz skdusmo ir 
gailesezio. Jis tykiai prieina 
priėjo ir szaukia ji szvelniu ir 
teviszkai meiliu ballsu:

— Petruk! Petruk...
Jis atvėrė akis ir persigan

dęs žiuri.
— Nebijok mano mylimas 

vaikeli, cinam pas mama!
— Tetuleli!... asz.. asz.. ne

galiu rasti kvoterio... Nemuszk 
manes daugiau... Man labai 
skauda galva...

— Buk ramus Petruk, ne- 
Di<)c'lis szia daigtas, 

tas kvoteris.
Ir stipriai, stipriai apkabino 

savo mylima Petruką, drueziai 
prispaudęs ji prie savo nuvar
gintos krutinės ir skaudan- 
czios szirdies, pabueziavo ji. 
Abudu ojo in neturtingus na
mus, prie savo biednos ir ver- 
kenezios motinėlės.

r
Laivo 
Laiva 
Surisztas

f**. nanezius ir pravažiuojanezius sijudinimu•k--
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< iankecziv — 
szbipsztokas.

Paveikslas — pikezeris —

r.
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žmones ir vol nuleidžia galva... 
Jis vaikszczioja lėtai ir nori 
b u t i ramus.

Girdi jis kaip per namu lan
gą, sausas piktas halsas szau- 
kia:

Kas tai galiKolumbas P ra- 
? y

staiga i mi- 
kunigaiksztis

Sziomis dienomis s
Londone,'

Su jojo mirezia yra 
sujungtos visokios pranaszys- 
tes, raganystes ir kiti inburi
mai. Pagal žinunu, tai 
castle mire ne nuo jokios li
gos ir buvo geros sveikatos.

Buvo jisai locnininku užbur
to deimanto, kuris kitados pri
gulėjo prie nelaimingos kara
lienes Marijos Antonetos o ku
ri turėjo ji su savim kada ėjo 
ant kartuvių. Visi tieji kurie 
buvo locnininkais tojo žem- 
eziugo, mirė priesz laika, stai- 
gai, žadino kitus arba patys 
atėmė sau gyvastis arba juju 

turėjo visokes ne- 
Tasai deimantas vadi- 

Hope Diamond 
“viltis.”

tinis locnininkas tojo deiman
to Kanitovskij, buvo nužudin- 
tas per Nihilistus, po juom pir
ko deimantu kokis tai Turkisz- 
kas auksorius, kuris dingo per

re 
Newcastle

) sau 
szeimynos 

rrlaimes, 
naši “ 
Lietuviszkai
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Pramone — biznis — geszeftas. 
Szali galvis — said vok as — 

takas.
Szokis — densas — gužyne. 
Szuo — dagi s — cziuczc. 
Szvarkas — kotas
Ugnis — fajeris— žiuže. 
Vaikas — boisas — 

vaikiszczias.
Veidrodis — liukingliasas — 

zerkolas.
Viszta — czikenas — puse.

arba? J

Pirmu-'

rankas moteres, po tam pirko 
ji sultonas Abdul Hamid, kuris 
vėliaus neteko sosto, vėliaus 
gavosi in rankas jauno Perso 
kuris žuvo laike kares.

Paskutiniu locnininku buvo 
Newcastle, kuris taipgi 
slapczia mirezia ir tai be jo
kios priežasties. Klausymas 
yra, ar atsiras kokis kupezius 
kuris t a ji nelaiminga deiman
tą pirks? Abejotina.

mirė

11 New York. Mirdamas 
John II. Lindstrom, užrasze sa
vo paežiai tik viena doleri o sa
vo sekretorkai Miss May Moel
ler likusi turtąlikusi verties

isz tokiu senu knygų, kuri jau $100,000.
turPtH metus, likos prisjunsta 
ant apdarymo in redakcija. 
Yra tai maldaknyge po vardu: 
“Rožanczius Szwencziausios 
Maryjos Panos ir Saldžiausi 
warda Jezusa. — Su rejkalin- 
giausniomis maldomis diewa- 
bajmingam katalikuj. Isz nau
ja spaustuwien paduotas. Kasz- 
tu ir spaustuwi Juozapas Za- 
wadzlkia, Wilniuje, 1864 me
tas.”

Tokis tai titulas tosios senos 
maldaknyges kuria daleido 
spaudyt Motiejus Volonczews- 
kis, vyskupas.

Knyga ant apdarymo pri
siuntė p. Leonas Kuplevskis 
isz PittMtono, Pa. Kaip matyt 
tai knyga turėjo būti tėvo ar 
dieduko. Knyga spaudyta ant 
audeklines popieros ir gali da 
iszlaikyt 64 mentus. Ponas Kup- 
levskis jaja labai g uodo ja ir 
brangina daug.

Prisiunskite ir jus savo se
nas knygas ant apdarymo, nes 
sena knyga tai kaip geriausias

S1,000 TIK UŽ 60 CENTU

kuria

prietelis, knyga su jumis visur
U -e • • • •draugauja ir suramina viso-

kiliose nuliiidimuose, todėl rei- 
ke jaja guodot ir apdaryti pri-

1 ( gulineziai.I

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiszkia, jefeu jis yra apimtas ko- 
kios nors lipos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus.yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne botu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
Atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kent! nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 8 Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas/' Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
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C. J. White likos iszrinktas 
sudže ant polo žaidimo, kuris Žuvis — fisze.

Ameri'koniszko
“Big Four” 

tiniszko kliubo Port Washing
ton, L. 1.

atsibus tarp 
kliu’bo ir Argen-

MALDA-KNYGES

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelia Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

II

576

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygole, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

visos

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virszittus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms....... $1.50

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pllauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz 
Jėzaus Kristaus....................

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso. •<>•••• 10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.................     10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikus, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplert ........................    •«

* W. D. BOCZKAUSKAS • CO..

Arcibrostvos
Musu
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MAHANOY CITY, PA.
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noszdnmas apie Jo Atradimą
portretas, ir 1.1.

Kita serija buvo TranB-Miss- 
issippi “Omaha” serija 1898m. 
Iszleista laiko dideles Trans
Mississippi ir Tarpt aulines Pa
rodos, 
perstatė 
ruošė, 
n v bes v 

nūs.
Pan-Amerioan Serija isz 19- 

01 m. paminėjo Pan American 
Paroda laikyta Buffalo, New 
Yorko valstijoj. Tai buvo gar
siu iszradimu gadyne — ežeri
nio laivelio, 'golžkelio, automo- 
biliaus, 
laivių.

1904m. Louisianos valstijos 
nupirkimas apvaikszcziotas ir 
tam tikslui markes iszleistos.

1907m. Jamestown, šori ja pa
sirodo. Paminėjo 
Jamestown.

A1 a s ką n - Yu k o n-Pac i f i c dvie
ju centu niArke iszleista 1909 
m. ir pieszini padare William 
If. Seward, kuris 
Vai s t ylbes Sek re tori u m, 
derybas nupirkti Alaska 
Rusijos.

Hudson-Fulton dvieju centu 
marke iszleista 1909m., pami
nėti atradimu Hudson upes ir 
paminėt szimlmetini apvaiksz- 
cziojima pirmo garlaivio. Ant * 
markes buvo paveikslas laivo 
^Clermont” 
jose.

Panama-Pacific serijos 1912- 
1913m. paminėjo Panamos Ka
nalo atida ryma markos pažy
mėjo keturis atsitikimus — 
“Balboa 1513m. 
Kanai a 
tus

žiuponas.

Raszosi ir tarėsi:
■Czystinu — klyninu. 
Begu — runinu. 
Geriu — drinkinn • 
Jauczi uosiu — fylinu. 
Maustau — tinkinu. 
Mazgoju — vasziuu. 
Miegu — slypimi. 
Rn'kau — smokinit. 
Skaitau — rydinii. 
Szoku — donsinu. 
Siipu — svinginu. 
Taisau — fiksinu.' 
Vaikszczioju — vaikinu. 
Žiuriu — linkimi.

Vyriszki vardai.
Raszosi ir tarėsi: 

Antanas — Tonis. 
Jokūbas —• Džeikis. 
Jonas —‘Džanas. 
Juozas — Džiovas. 
Jurgis — Džiordžius. 
Kazys — 'Ozaiis. ’ 
Mikas — Marke. 
Petras —'■ Py tori s. 
Vincas — Vilimas.

Moteriszki vardai.
Raszosi ir tarėsi:

Agota — Age. 
Jule — Džiule. 
Katre — Keide. 
Magde — Miage. 
Mare — Mere. 
Ona — Ane.

Veikiantieji sudėti sakiniai.
Juozas bėga parneszti alaus 

— Dž'iovas runina iparneszt by- 
ro.

Antanas ruko cigara — To
ne smoki na cigara.

Jurgis skaito laikraszti —

t 4

Džiordžius rydina niuzpelperi.
Petras malovoja — grindis—

I’ytoris pentiną fliora.
Katre su Vincu sžoka — 

Keide su Vilimu dehsina.
Maro prausėsi burna — Me

re vasžina feisa. v
Tėvas taiso vaikyk czevery-

’r-’*. i i 1 > 'i • •

Omaha

Pavei kalines
Ūkiu inky st o Vaka-

Emigracijos Sunkė-
Amerikos Tndijo-

markes

Petruk! Kur tu?... Kur-
Kad tu kur gala

14

l <

ir t 4

plieniniu tiltu ir gar-

instoigima

budamas 
votie 
nuo

ir Indijonai eldi-

akmenis ir

szaukia

gi gazas?... 
gautum!

Petrukas nesijudino isz vie
tos, Jis pasilenkęs žemai, iszsl- 
gandusiomis akutėmis, žiuri in 
purvinus gatves 
nieko nemato.

Drėgna, prakaituota ranka 
griebė Petruką už karsztos ran
kutes ir už sekundos jis jau sto
vėjo tamsiame kambaryje prie 
siuvamos maszinos.

— Kur gazas? —
tėvas, ir isz piktumo net akys 
jo žiba. — Asz turiu baigti dar-

o tu žaidi sau!..
kur! — Kur gazas?

Petrukas nė kuri laika tylė
jo; jis bijojo žiūrėti tėvui in 
akis. Galu galo jis sako tykiai 
ir bijodamas:

— Tetuleli , nemnszk ma
nos! Asz... asz pamecziau pini
gus.

ba, Kad tu

nemnszk

— Ka? Tu pametiai pini
gus, kurie tau buvo duoti nu
pirkimui gazo? — dvideszimts 
penkta centus! Tai visi pinigai 
kurie buvo pas mus namie. Ir 
stprus, neatsargus tėvo rankos 
smūgiai, krito ant Petruko gal
ios.

musziu.

f f

— Kur kvoteris ? Kur kvo
teris? — szauke indukes tėvas, 
— eik jeszkot kovterio! Kad tu 
nedrystum pareiti namo be 
kvoterio!..

Namuose darosi visai tamsu. 
Tėvas sėdi pas maszina supy
kęs ir nuvargęs. Motina nuėjo 
in krautuve. Ji stovi su gazi- 
niu indeliu rankoje ir laukia 
kol krautuvninkas pasiliuosuos 
nuo kitu svarbesniu pirkėju. O 
Petrukas vėl vaikszczioja pa- 
maželi po gatve, apsistoja, pa
siklauso ir pasižiūri savo asza- 
rotomis akutėmis in 
kiekvieno praeinanezio 
gaus ir eina toliau,
vaikszcziojo po pažinstamas 
gatves, apsistodamas pas lan
gus dideliu krautuvių 
kui tęsęsi ilgo’s nepažystamos 
jam gatves...

Gatvėse žmonos vis mažojo ir 
mažėjo... Petriukas ėjo toliau... 
Netoli vienu namu jis mato du

GAMTOSĮVAIZOELIAI
Debesiai padangėj lakato, 
O rasa ant lapu žiba.

Be rasos gėlos vysta,
Su rasa gėlėlės juokias.

Po audros tyresnis oras
Ir lengviau kvėpuoja žmones.

Po verksmu akys nuszvinta
Ir lengviau paliek1 krūtinėj.

Nuo lietaus visoj gamtoje
Kas tik gyvas atsigauna.

Vaivorykszte kaip pakila, 
Tai viltis sieloje dega.

— J. Naruszeviczius.

Panamos
Var

? > 4 C

“ Auksinius
Atradimą San Francis-

) J

? > U

co Inlankos.
1919m. trijų centu pergales 

marke pažymėjo pasekminga 
Užbaiga Pasaulinio Karo, ant 
markes nupieszta penkių sza- 
liu vėliavos— Amerikos, Fran- 
cijos, Anglijos, Italijos ir Bel
gijos.

Nuo 1920m. in vairios markes 
‘^Pilgrimu Tri- 

Hugue-

Lexington-Con-

veidą 
žmo- 

Pirma jis

iszleistos — 
szimtmotine” serija; “ 
not-Walloon Triszįmtmetine 
Serija; ir “ 
cojxl” serija. .

Nelabai senei Paczto De
partamentas iszleido kita se
rija pavadintą u Norse Ameri
can” atmineziai pirmųjų Nor- 
Vogu kurio atvyko in New Yor- 
ka Spalio menesi 1825m. laivu 
t ‘ Resturationen. ’ ’

‘ 1926m. įsileista penkių cen-

serija; Pas-

v

kus — Pape fiksįpa boisui 
sziusus. , . . ...

'■  tu Ericsson Atmmcziai marke
sziusus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

v r I

I' A

Laidoja kunus nu 
automobilius tfeL Jąidotuyiu, kriksz-

—Ericsson pastato laivu Moni
tor.

Nauja deszimts centu orinio 
paczto marke iszleista garbei 
pGlk. Chąrlcs A. Lindberg, 
Amerikos garsaus aviatoriui..
pulk. Chąrlcs A.

trelių. Pasamdo

tiniu, veseliju, paslyaXMjiipi*t. t.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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SKAITYKITE “SAULE” 
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A-BE-CELA arba pradžia skaityme ir 
raszymo, del Vaikams. • Preke l&o 

W. D. BOCZKAUSKAS.CO- 
MAHANOY CITY. PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
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MAHANOY CITY, PA.
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3-czia Procentas už j ubu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. . i

MERCHANTS BANKING TRUST OO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytu^ pinigus ir tą 
i
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

‘ e e . > 1 • i • • e

suma kaę-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
<t| • . Il i Į * £ _ ~ K ’ A

kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento,
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s Nuvargo Rusu

Kai

SZIANDIEN vakaro pilnas 
kaimas paplūdo kari no
mens.

kareiviai sunkiai žingsniavo
dulkina kaimo gatve.
kurie užsukdavo kieman van
dens arba pieno atsigerti, kai 
kurie ir pavalgyti užsimanyda-

O jei kas nenoromis duo
davo, tuojau sulaukdavo atsa
kymo:*

— Ka t Gal Vokiecziams
taupai ! Palauk!... Nuvargę ka-|(]vg (aį nors kelias valandas 

raminosi

vo.

■ ~ ■ ..i rig«r t;-------- if
K

gaiš negalais nuvilko žomen. 
Czia. viena sneziupo berniokas, 
kita ji — ir vaikai bematant/ 
buvo rūsyje.

Rūsys buvo iszkastns vysz- 
nyne. Senis Szpudas, gaspado- 
rio vyresnis brolis, iszkase ji | 
“blogai valandai”
Szpudiene jau isz vakaro,'jaus
dama pavoju nugabeno in rust 
pataliniu, duonos, sviesto, me
daus ir kitu skanėstu.

— Jei labai smarkiai szaii-

užėjus.

rcivini, nuvargę karininkai jo-(Rniesim pratupėti, 
Szpudiene.

O dabar szaude. Ir szaude be 
, . ..... . ... .galo, be kraszto.tos. Gyventojai bijojo gulti. 1 -
Bet apie muszi kol kas jokiu |snj (jnr Rjjjnr^jau jr baisiau at

sakinėjo szautuvais. Visur krė
tė sziurpas...

Rusin, be vaiku, sulindo dar 
Szpudas, senis ir jaunas, moti
na, dvi mergaites ir bomaR.

kios tvarkos ndbuvo.
Sodžiuje neramu. Lojo rzu- 

nes, kudakojo gaudamos vi«-, bp Vokiecziai
‘ tarszkino kulkosvydžiais, Rn-Gyventojai bijojo gulti

žinių dar nesigirdėjo. Tik ge
rokai sutemus vienas vaikezas 
nžduses perbėgo ir papasako
jo:

— Norėjau nueit in Meldi-|nn> dvi mergaites 
nius... Iszejau ant kalnelio, su-1 Moters balsu kalbėjo poterius, 

. ♦ o
Tik (nubudo vaikai bailiai verkszle- 

no. Tik vienas bernas nudavė 
nors 

mergaite

Biguždamas, kad pamate nenu-|Senis Szpudas tyliai meldėsi 
szantii, slenku tolyn...
“stop!” kaž kas suriko. Ziuriu
Rusas! Taip sznairiai in mane (nieko nebijąs, nors smarkiai 

sugriovus, mergaite aiszkiai 
pajusdavo, kaip ir jam sudre
bėdavo kojos.

— Teesie Tavo Szventa va
lia, kaip danguose, taip ir že
moje — ne ukeziodama meldėsi 
Szpudiene.

O szaudymasis

pažiurėjo ir tuoj liepė gryžti 
atgal — grasino nuszausias... 
Mat, szetonai saugo ir neiszlei- 
džia ne žingsnio. Meldimuose, 
tur but, Vokiecziai...

Senieji nuvarė mažuosius 
miego, o patys pa si bando budė
ti: neramu migti, kai aplinkui 
kareiviu knibždėti knibžda. O 
czia dar kai kas grasino, busiąs 
muszis, gal būti gaisras, ir 
daug visokiu baisenybių pripa
sakojo. — Bėgti, bėgti reikia, 
— vienas buvo patarimas.

— Kur beiszbegsim, — de
javo verkszlendamos moterys.

Szventa Tavo valia, 
Vieszpatie... Kaip bus taip... 
Sutemo. O naktis tokia graži, 
tokia szilta ir tyli! Vakaruose 
dar žiburiuoja paskutiniojo 
saulėlydžiai, 
balkszvas rūkas.

— Teesie

žiburiuoja
o isz upelio kyla 

Aplinkui ne 
girdėti jokio balso, 
žiu žvangėjimas... O tame szna- 
rejime kai kada iszgirsti ka 
lors piktai susikeikiant, o kai 
tada ir sudejuojant.

Retkarcziais pievuose, pa- 
rluonese suczirszka griežle, bet 
yg ko iszgazdinta, 
mtyla.

Gal but ir neszaudys. Kai kn-

tik karei-

vis didėjo. 
Kai kur suvaitodavo sužeistas 
kareivis, žvingavo arkliai, blio
vė avys, baube galvijai. Kulkos 
zvimbė ore ir insmigo in trobe
siu sienas arba virsz stogu skri
do tolyn.

Tik urnai kaž kur tolumoje 
sugriovė. Armotos! Sugriovė 
viena karta, kita ir tuo laiku, 
rodos, aptildavo szautuvu szu- 
viai.

Didžiule kulka insmigo in 
vienos daržines stogą, ir po ke
liu minueziu dangum 
liepsnos liežuviai.

Gaisras! O, gaisras! — ir gy
ventojuose kilo pamina.
— Joniuk! — maldavo Szpu

diene berną, — žiūrėk, gal jau 
mes degam. Nebijok, Joniuk, 
tik galva trupueziuka iszkiszk.

Jonas pasirenge ji eme bega
line laime. Bet supratęs, kad 
anuotoms griaujant rūsyje dar 

ie, labiau po dienos vargu pa-(blogiau,

iszkilo

vėl greit

Ise, nuėjo jau ir gulti. Teliko 
ik moterys ir jaunesnioji. Tik 
taiga tolumoje pasigirdo rzu- 
is. Tartum elektros sroves pa
lesti, sujudėjo visi kareiviai. 
4iibo greitumu buvo pabaigta 
iskas tvarkyti ir daržuose, 
luonuose dygo apkasai.
Pirmajam szuviui atsiliope 

ntras, treczias, ketvirtas ir 
augiau.
įbai
erkianezios salves. Galu gale 
mputi aptilo.. Bet kaž kur to- 
įmoje sutratėjo kulkosvaidis. 
jz pradžių vienas, paskui ant
is.

, nusivilko szvarka ir 
urnai per skyle iszszoko lau
kan.

r

» y 1
r’ 1

f

BALTRUVIENE
Ammar J----------------- ----------

Katra mergina veidus 
kvarbnos,

Tokia jokis vyras ne 
pasidabos,

O. jaigu «karėžomojo balių 
padaro, 

. Tai rodos kipszas mergucziu 
privaro.

Net bobai meto su purvais,
O tankiai ir su akmenais, 

Visur raminsi tokiu mergucziu
Ka padaro juoku del 

■. ■ u Anglikucziu.' 
Jaigu Lietuvaites taip daris,

f

Tai dzievaž in kaili apla'ikis 
{ .Jau tos Hazoltonines,

Tai šzirdcles no kas, 
Ten jau kaip rodos nekokios, 

Tiktai-kelios yra ka yra geros.
♦ *

Viena isz Piladolpijos szauke: 
•Vaje!

Pribuvo pas mus poni 
Baltruviene,

Isz kur ja ja kvaraba atneszo.

7

7

7

7

Deszimts motorėliu užtikau 
Visas davadnas radau, 

Tiktai vienos liežuvis ilgas 
Tegul ja griebia galas, 

Daug blogo padaro, 
Kaip žiotis savo atidaro 

Bet o, d a trys yra,
Ka mėgsta munszaine ir byra 

O kada namie ne turi, 
Tai iszojus gore in ka insižiuri 

Szauke kad kvoteruka kas 
duotu, 

Arba ai u ežio u žf u nd v tu. v 
Kada jau akis užpila 

Tada, holia-dralia.
Dorybes ir sarmatos ne tenka 
Kaip kiaule in purvyną slenka 

In griekus, 
Ir visokius niekus 
Pavirsta in nieką, 

Dalis drabu’žiu ant kelio 
palieka.

Jaigu vyras namo vadina, 
Tai už adverijos užsikabina, 

O jaigu karta isztraukia su
> 

nuo vyro ir

’7

7

s taiga

7

7

treczias,
Netrukus pasigirdo 

smarkus szaudymai ir

Vokiecziai— Vokiecziai, 
m arti! — girdėjosi balsai.
— Bus muRzis, gal degs... O, 

įsimylėk, didis Dieve!...
Moterys dejavo, verko ir ne 

nojo kas daryti.
Szpudiene, greit nusiszluosz- 

nusi aszaras, puolė in troba Ir 
liptais užsirito ant aukszto. 
en miegojo du jos vaikucziai.
— Apsaugok, Dieve didis! 
aip s žando, taip Rzaudo! Vie
la tik szvino gabalėlis per sto-

• • A • - —
I

vo ir skubiai trauke
>s kietai inmigusius vaiku- 
;ius. O vaikai rangėsi, piktai 
urmejo ir niekaip negalėjo

i ir — o Dieve! moteriszke de- 
isz lo-

— Joniuk! Kur tu? Tik pa
žiūrėk, nebegk. Jei mirsim tai 
visi krūvoj, — dejavo Szpudie
ne.

Nuszliauže, kur beklausys! 
Tik susznarejo mažosios vysz- 
neles — tik ir tegirdejo.

Staiga — tra-ta-ta... bunu — 
smoge kulka in Szpudu troba. 
Uždege.

— O Vieszpatie!...
Bet neteko baigti maldos žo

džiu: griuvo rūsio lubos, iszvir- 
to sienos ir viską su žeme su
ma isze. •

Dar kaž kas sukliko, bet tuo
jau nutilo, tik ore žviegė szau- 
tuvai ir kulkosvaidžiai, plesz- 
kejo kaitroje iszdžiuve trobe
siai. Netoli k rista armotos kul
kos.

Szaude, szaude, be galo, be 
kraszto. Treczioj dienoj viesz- 
keliu slinko žmonių būrelis gie
dodami laidotuvių giesmes.

Tai užmusztieji senis Szpu- 
das, motina ir vienas vaikutis. 
Tik vienam nutraukta ranka 
koja, iszlupta akis 
reti.

Kelioms dienoms praslinkus 
per kaima pravažiavo dvira- 
cziais du Vokiecziu kareiviai. 
Važiuodami bailiai žvelge in 
juodus degėsius.

Kaime nebuvo ne vieno svei
ko namo.

baisu žiu-

busti. Matydama nieko nepa- 
irysianti vargsze motina 
iiupo vaikus in glebi ir var-
irysianti

Tai isztrūksta 
szoka per langa, 

In vidų, kad daugiau 
girksznoti

Bile vyrui patukos neduoti 
Ne viena atėjus padaro szkada 

O iszsipagiriojus užmokėti 
žada.

*

m

* *
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Kad tieji Piles vyrai iszmanus 
butu, 

Tai savo bobų ant veselku 
neleistu,

Ant valandėlės, dvieju, juk 
gali nueiti,

Nes be vyro ten tysoti? 
Tai dzievaž nekas 

O ir griekas, 
Daugiau apie tai nesakysiu

Del savos pasiliksiu.
f

♦ * *
Pažinau viena misiuke su 

raudona jekute,
Su labai gera szirdute 

Niekad karszto budo 
nesuvaldo, 

Po visas pabulkes bambiliu 
iszsibaldo.

Po karezemas sau trauke, 
Stovėdama prie baro sau 

rauke, 
hei Piterc < 

užfundyk,
Del manes nepavydėk, 

Kaip nuo tavęs gersiu 
Tai kitiems sarmata 

padarysiu, 
Ba nuo juju nepraszysiu. 
Geriau pasiliauk su savo 

szposais,

T r da praszo:

7

Ba tas nesiseka su visais, 
Namie sodek, nesivalkiok, 

Skaityk ir giesmeles pagiedok.

t 4 *,

Kalėdas invyko, Laikraszcziai 
smulkiu szriftu skyriuje atsiti
kimu pažymėjo, kad Osa tokioj 
tai vietoj ir tokia tai diena ir 
valanda tas ir tas invyko.

O asz žmogus nervingas ir 
žingeidaujantis. Asz nepasiten
kinau sausu laikraszczio pra- 
ncszimu. Asz sulyg antraszo 
nubėgau, radau atsitikimo kal
tininką, ingijuu jo pasitikėjimu 
ir ipaprasziau visa ta istorija 
smulkiau nuszviest.

Toji istorija prie alaus bute
lio buvo aiszkiai nuszviesta.

Skaitytojas — nepatikinti 
esybe. Pamanysiąs: kaip sklan
džiai žmogus meluoja.

() asz, brangus skaitytojau, 
nemeluoju. Asz ir dabar galiu, 
skaitytojau, pažiūrėt in tavo 
aiszkias akis ir pasakyt:

” Ir,

i* i *
tos. Ir pradėjo tos bendros mal
kos’ prapuldinet. Kiekviena 
diena trūksta trijų — keturiu 
pliaušku.

O isz ketvirto numerio Sta
sys Petrikas labiausia nerimau
ja.

Kiekviena

JAUNAS
..VAIKAS

jasaBimr----- 7

r

Ir at-

— Reikalinga, — sako, — 
broleliai, budėt ir sugaut Ki
taip, sako jokiu budu vagi nc- 
nutversi.

Žmonos sutiko. Pradėjo bu
dėt. Saugo jam isz eiles, o mal
kos prapuola.

Ir pereina menesis.
vyksta in mane mano giminai
tis, Mikas Blesius.

— Asz, — sako, —• dėdė, 
kaip jums žinoma, priklausau 
prie chemiku sąjungos. Ir galiu 
jums, kaipo giminaitis, už men
ka kaina perleist dinamito szu- 
vi (patronu). O jus, sako, už
dekite szuvi in malku plauska 
ir laukite. Mes, sako, fabriku 
darbininkai, visuomet savo na- 

Asz fantazija nepasižy- niuose taip darome, ir vagys bi
josi ir saugojas vogt. Priemo
ne,

‘ ‘ ne
meluoju.” Ir, abelnai imant, 
asz niekuomet nemeluoju ir 
stengiuos be prasimanymu ra- 
szyt 
miu, Ir del to nemėgstu oikvot 
brangius savo gyvenimo svvur 
kokioms nors nei n vykdomoms 
svajonėms. Asz, brangus skai
tytojau žinau, kad gyvenimas 
esąs kur-kas svarbiau už lite
ratūra. Gyvenimas, tai svarbus 
dalvkas.

Ir taip, malonėkite 
syt beveik Kalėdini pasakoji
mo.

iszklan-

— Malkos, — tarė mano 
bendradarbis, — brangus daly
kas. Ypacz, kuomet pasniegti 
ir szaltis suspaudžia, tai; nieko 
gei n?? markas neberasi.

Malkas net galima ‘ vardu
vėms dovanot.

I

Asz savo szvogierkai dienoje 
jos varduvių padovanojau mal
ku glebuka. O Petras, jos, vyras 
žmogus karsztas ir greit užsi
rūstinantis, baigiantis vakarie
nei sudavė man, szunsnukis, 
pagaliau per galva.
... — Tftthi, 
nioliktieji metai, idant malkas 
siųst, kaipo dovana vardu
vėms.

Bet in tai nepaisant, asz savo 
nuomones kas link malku nepa- 
keieziau. Malkos — tai bran
gus ir szventas daiktas.

Ir net kuomet pereini gatve, 
sakysim, pro tvora, o szaltis 
gnybia, tai nenoroms suduodi 
kuo nors in medine tvora.

O ant malku eina specialia 
vagis. Kiszenvagis priesz ji — 
smulki socialine žuvyte.

Malkinis vagis — žmogus 
ant visko pasiryžęs. Ir isz kar
to ji niekuomet nenutversi.

O mes netikėtai vagi pagavo
me. v

Malkos buvo kieme sukrau-

szunsnukis

sako, no'dovy-

kaipo dovana vardu-

ISZMINTINGI.
Tszmintingi jeszko laimes, o 

laime jeszko kvailu.
Argi tai ne prieszingai?

MOKYKLOJE.
Profesorius: 

kur paeina silkes?
Vaikas: — U^gi nuo Žydo.

— Juozuk, isz

SKAITYKITE "SAULE”
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Kuomet kūdikis pergyvena 
savo “antra vasara,” kad nors 
dar nesulaukęs antru metu, 
motina jauezias kad jos ar- 
sziauses darbas jau praėjo. 
Kuomet jam sukanka dvieji 
motai motina tiki pasilsėti, jau 
kūdikystes audros parojo ir jis 
dabar augs lyg “Tnpsy” po- 
pulariszkoj Amerikos pasakoj 

tik užaugo.”
iki 6 metu — 

mokykla
— pavadintas

t

Ir todėl
9 
4^

am- 
apleistas

sako, labai tinkama.
- Neszk, — sakau, — ma

no mielas. Sziandien uždėsim.
Atnesze.
Iszkaliau asz plauskoj skyle, 

uždėjau szovini. Užmarinau. Ir 
nieko nepaisant meczinu užpro-

-— kuri “ 
laikas nuo 
priesz lankant 
žilis 
amžius. Bot dabartinėms die
noms tas amžius nėr taip labai 
apleistas kaip kadaise buvo.

Teisybe, kad vaikas anga bet 
vien sau beaugant jis ingija 
visokiu negeistinu fiziszku ir 
protiszku ypatybių, taip, kad 
kuomet jis pirma syki vyksta 
mokyklon ir fiziszkai iszegza- 
minuotas tėvai nenor tikėti 
kuomet mato sveikatos rapor
tą. Nuo 2 iki 6 metu yra labai 
greito iszsivystijimo laikas ir 
in labai trumpa laika vaikas 
gali ingyti kokius nors fizisz- 
kus trukumus.

Del labai greitu permainų
vyta plauska ant malku. Ir lau.- kurios invyksla nuo kūdikys

tes iki mokyklos dienu, svar
bu, kad szie mažieji vaikai bu
tu ypatingai atsargiai prižiu-

kiau: kas bus.
Vakare 

sprogimas.
Žmones baisiausiai

invyko namuose

pevsigaiir

moka tinkamai stovėti, ir ka
dangi szis trukumas atsiliepe 
vėliaus, motinoms laibai svaigu 
ta pateisinti. Motina netur ti
kėti, kad jos brangiausio petu
kai pasitaisys beaugant. Nuo
latinis barimas “stovėk tie
siai” irgi daug nepagelbes. 
Dabartės žinovai mokina vai
kus kaip tinkamai miklintift ir
motinos su tuom turi apsipa- 
žinti.

Netinkamas maitinimas irgi 
užpuola mažus vaikus, ir dau
geli sykiu motinos apie ta visai 
nežino, 
nuo 2 
atsargiai prižiuromas. Reikia 
prižiūrėti, kad jis užtektinai 
valgo krekmoluoto maisto, rie
bumu, vitaminu ir mineralu. 
Pienas, sviestas, vaisiai ir dar
žoves, ypatingai žalios, su 
kiausziniais ir trupueziu mė
sos, žuvys ir visztos priguli 
prie szio laiko valgio. Nepra
tink vaika apsieiti be pusry- 
cziu. Jis turi turėti tris valgiu« 
in diena.

Nuovargis, netinkami svei
katos paproeziai, ir fiziszki

Maitinimas mažiuko 
iki 6 metu turi būti labai

ii

paproeziai, 
trukumai 
prie netinkamo maitinimo. 
Nenžmirszk kad mažam valkui 
reikalinga poilsio netik iszsi- 
miklinimo. Tegul kasdien po 
piet pamioga ir anksti vaka
rais turi gulti. Duok saulėkai
toje ir szviežiame ore pagelbė
ti vaikui.

Kai kurios ligos užpuola tik 
vaikus, ir tos ligos yra ypatin
gai pavojingos labai jauniems. 
Daugelis tėvu tiki kad visi vai
kai turi tymais ir kriokuliu ap
sirgti, bet kartais tos ligos kū
dikystėj yra pražūtingos. Dvie
ju arba szesziu metu vaikui ty
mai ar kriokulis gali but labai 
pavojingos ligos. 1925m. su- 
virsz 500 vaiku tarpe 2 ir 5 me
tu tymais mirė Suv. Valstijo
se, ir beveik tūkstantis mirė 
nuo kriokulio. Skarletina pa
ėmė 800 auku ir difterija 3.- 
000. Tėvai ir motinos turi su
prasti, kad kiekvienas vaikas 
gali būti kszgelbetas nuo difte- 
rijos, vartojant toxin-antitoxin

ir
gali visi prisidėti 

netinkamo

romi. • Mokyklos vaiku fizisz- 
l parodo, kad 

daugiausia fiziszku trukumu
lo — ano, velnias žino kas ežia ^us egzaminai
pasidarė, o asz tai žinau ir gi-
minaitis Mikas irgi žino, kame pasirodo pas labai jaunus vai- 7 1 f 4 T T 1 j • • r * • 1 J
czia kabliukas. O kabliukas — 
szovinys sprogo ketvirtam nu
mery j, Stasio Petriko krosny j.

Nieko asz in tai Stasiui Pet
rikui nepasakiau, tiktai liūd
nai pažiurėjau in jo niekszisz- 
ka veidą ir in sugriauta, kam
barį, ir in krūvas plytų vietoj 
krosnies, ir in sulaužytas duris 
— ii;, tyliai iszejau.

Buvo viena auka. Stasio bu
to nuomininkas — invalidas 
Žąsinas — numirė isz baimes. 
Jam plyta in smilkinį pataikė.

O pats Stasys Petrikas ir jo 
gerbiamoji mamyte ir dabar 
giruvesiuoso tebegyvena. Ir vi
sa szeimyna nuo nauju metu 
stosianti priesz teismą už mal
ku vogimą ir ju prapuolimą.

Ir tiktai užgaulinga ir pikta, 
kad dabar Mikas Blesius, szun- 
snukis, visus laurus sau pri
skaito.

Bet asz teisme pasakysiu, 
koki-gi, pasuksiu, jo laurai, jai
gu asz plauskoj ir skyle iszka- 
liau ir szuviui indejau?

Togu laurus teismas paskirs
to.

kus. Su v. Valstijų Sveikatos 
Biuro aficieriu surinktos sta
tistikos parodo, kad padidinti 
tonsilai, ir padidintos giles 
daugiausia pasirodo pas vai
kus tarpe 6 ir 7 metu amžiaus. 
Nuo szesziu iki asztuoniu metu 
vaikai daugiausia sirgo padi
dintais adenoidais. Vaikai tar
pe 6 ,ir 7 metu turėjo labai 
daug kalbos trukumu, ir dau
gumas 7 metu vaiku buvo be- 
daneziai.

Kiti tyrinėtojai darode, kad 
vaikai tarpe 2 ir 6 metu netin
kamai stovi ir daug vaiku nuo 
4 iki 7 metu turėjo prastas 
akis. Motina negali tikėti, kad 
jos normaliszkas vaikutis turi 
tuos visus trukumus, dauguma 

buvo galima nu

arba toxoid, 'taip kaip rauples 
nukreipiama ineziepijimu.

Reikia apsaugoti veiklus vai- 
kuczius ir mergaites nuo 2 iki 
6 metu nuo nelaimingu atsiti
kimu. Mažos kojeles labai grei
tai nubėga in visokias pavojin
gas vietas, ir mažos rankutes 
labai greitai apeziupineja vie-

o ❖ *

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per pacztaMszrasta ir 
parduodam vien tik per i
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET

READING, PA.
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DABAR, - $
butu geras laikas užraszyti lai-

Ii

kraszyti SAULE ir del Gyminiu 
in Lietuva, isz * kurios " turėtu 
daiig džiaugsmo ir linksmumo,
in Lietuva,

nes žmonelei nors skaitiniu pra-
linksmintu sau gyvenimą po • 
sunkiam darbui,

DYKAI! įkaity tojai kai mata g, 
----- r—-----------------  Kalandoriu DYKAI!
PRENUMERATA kautuoju irt Liatuva $4,00
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isz kuriu 
kreipt.

Toks ankstyvas pasirodymas 
fiziszku trukumu aiszkiai pa
rodo, kad reikia jaunu vaiku 
sveikata tankiai peržiureti. 
Vaikas netur pradėti lankyti 
mokykla turėdamas koki nors 
fiziszka trukumą. Tevu-Moky- 
toju draugystes ir panaszios 
draugystes deda pastangas in
validuose miestuose, sužinoti 
visus vaikus, kurie pradės pir
ma syki lankyti mokykla ir tos 
•organizacijos sutvarko ju svei
katos peržiūroj ima, kad butu 
galima isz anksto surasti ir 
pertaisyti ju trukumus. Bet 
jeigu tėvai pažintu svarba pri
žiūrėti mažus vaikus per ju vi
sa augimo laika tai tokiu pa
stangų nereiktu dėti.

Vaikas nuo dvieju iki sze- 
sziu metu turi būti tankiai fi
ziszkai iszegzaminuotas kas 
szeszis menesius, ir turi būti 
vestas pas 'dantistą tankiai. 
Kūdikystes dahtukai turi būti 
gerai pri'žiureti, ir puvimai tu
ri būti greitai pataisyti. Geras 
dantistas neisztrauks tuos ma
žus dantukus, tik jeigu būtinai 
reikalinga, jis žino, kad vaikas 
turi gerai sukramtyti maista, 
ir kad antrieji dantys nuken
tės jeigu pirmieji per greitai 
pamėsti. Dantistai mums pra- 
nesza, kad žandas tinkamai ne
gali veikti jeigu laikinus dah
tukai pamesti, ir kartais nuo
latiniai dantys neiszauga tin
kamoj vietoj. Kreivi dantys ne 
tik neduoda vaikui tinkamai

tankiai peržiureti.

ka. 1925m. suvirsz 1,600 vaiku 
tarpe 2 ir 5 metu senumo mi
re nuo kokio nors apdeginimo 
ir 250 užsinuodijo.

Mokytojai pagelbsti tėvams 
pamokinti senesnius vaikus sa
ve prižiūrėti ir užsilaikyti, bet 
yra motinos užduotis apsaugo
ti mažuczius. F.L.L8.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandobh, Pa.

Palaidoji™
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas’172.deszimts minutu.

1

CAPITAL STOCK >125,000.00. 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

sukramtyti muistą bot isztern-,
pia veidą.

Labai daug mažu vaiku no-
I i *

1'

Mokame 8-csla procentą ant
► nudėtu pinigu. Procentą pride-
► dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
Į 1 Liepos. Mes norim kad ir jui 
j turėtumėt reikale su musu banke 
* nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Free.

*

1

J. FERGUSON, Vice-Prca. ir Kat |
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1 ŽINIOS VIETINESI
— Ruduo. Oras daug at

vėso. 
esen»*«w

— Kasiklos geriau pradėjo 
dirbti.

PIRMUTINE SKALBINYCZIA SZUNU
AMERIKE

mažiau arba visai nieko nepa
sako, idant vaikas pagal ta 
mokslą kasdieniniame savo gy
venimo apsiejimo praktikuo-

GERA KARVUKE IR JOSIOS LOCNININKE KAM GYVENTI?

« w. .
Utaminko Readingo ka

syklų pede, bot bus tai labai 
“kuda” pėdo.

— Pacziule Viktoro Lapin
sko, 601 W. Mahanoy avė., su- 
gryžo isz Ashlando ligonbutes, 
kur gydosi koki tai laika ir 
sziadien yra daug sveikesne. «

— Poni D. Balkus, duktė ir 
brolis Vincas Szukaitis isz 
Buck Dili, arti Waterbury, 
Conn., lankėsi kelias dienas pas 
broleli Juozą Szukaiti, biznie
rių, ant 23 E. Pine uli., kaipo 
ir gimines Viktorius Lapin
skus. Prie tos progos neužmir- 
szo taipgi atlankyti ir 
les” redvste.

l i Sau-

— Dabar yra proga moky
ti vaikus ant piano. Pasinau
dokite isz progos, nes duosiu 2 
valandas mokslo ant sanvaites 
ant piano už 75 centus. Atsi- 
szauki'te pas Miss Fiorentina 
Norkcvicziute, 408 W. Maha
noy Avė. — Pana Fiorentina 
yra baigus konservatorija mu
zikes ir naudoja naujausia sis
tema. (t.78

SHENANDOAH, PA.
— Garnys paliko sveika ir 

patoge dukrele Aleksandrams 
Lapiniams, Shafto. Motina ir 
kūdikis sveiki.

Kaip rodos tai Amerike randasi pirmutine skalbinyczin 
szunu Atlanta, Ga., kuria uždėjo naszle Mrs. Helena Yancy, o 
josios vaikai atlikinėja pasekmingai taji darbu. Vaikai su tre
ku surenka szunis ant iszprausimo, iszszukuoja ir vela prista
to del locnininku už maža atlyginimu. Amerike viską galima 
padaryt ir pinigo užsidirbt. Mrs. Yancy turėdama didele szei- 
myna ir negalėdama josios iszmaityt, sumanė uždėti “szunu 
skalbi n vezia ” 0

sumanė uždėti
ir sziadien daro isz to puiku gyvenimą.

ZINUTĖS ISZ POTTS- 
VILLES SŪDO

zas

— Teismas Jono Sukeno isz 
Mincrsvilles jau prasidėjo už 
nužu<linima savo paezios.

Julius Barovskis ir Juo- 
Rutkauckas isz Mahano-

jaus likos paliuosuoti už užklu- 
pima ant 15 metu mergaites 
laike pasivažinėjimo su auto
mobilium.

— Kazimieras Bcjlis isz 
Frackvillcs, kuris sužagejo 15 
metu mergaite Julije Suprana- 
vieziute, likos pripažintas kal
tu, užmokėti $5 bausmes ir at-

Gilberton, Pa. — Po visa ap
linkine yra jeszkomas Szima- 
nas Jukneviczius, kuris buvo 
ant burdo pas Dulinski, kada sėdėti keturis metus kalėjimo, 

sakydamas, 
pasijeszkoti darbo, 

visa žinia 
jisai sužeistas 

atgal ir

iRzejo isz namu, 
kad eina 
Nuo to laiko dingo 
apie ji. Buvo 
kasyklosia du metai 
vaikszcziojo ant krukiu. Jisai 
yra apie 5 pėdu 4 coliu, svėrė 
apie 110 svaru ir turi apie 50 
metu amžiaus. Kur jisai dingo 
tai lyg sziolai nedažinota.

— Isz priežasties tankios 
bedarbes iszvažiavo 
Frano Szalkonio in Long 
Island, N. Y., kur ketina apsi
gyventi.

y

szeimvna 
in ’

Montello, Mass. — Atėjo in 
teismą Milutiene ir pasiskun
dė, kad vyras ja muszas. Ir isz- 
tikro, viena jos akis buvo pa
juodys. Juozas Milutis buvo 
aroaztuotas, bet pastatytas 
priesz tiesma pradėjo aiszkintl, 
kad jo pati iszsimusze sau aki 
krisdama nuo trepu. Jo 17 me
tu sūnūs Stasys užsistojo už 
motina ir suszuko in tęva: “Tu 
meluoji!”
teisėjas liepe 
Miluti isz teismo sales 
pats teisėjas turbūt 
kad senis Milutis meluoja, nes 
jis nuteisė ji 8 menesiams in 
belange. Milutis apeliavo. —K

Už szitokia pastaba 
iszmesti jauna 

Bet ir 
suprato

Mokykite Vaikus
Daugiau
Krikszczionybes

Niekas negali užginti, 
dabartinis svietas geidžia 
ru iszsiverszti isz po Kriksz- 
czionijos globos. Labiausia visi 
szalinasi Katalikiszkos Bažny
czios intekmes. Matomai, jau 
ne smagu ir labai troszku Die- 

, ka
ili sako 

gala piktiems palin-

jog 
va-

• « ____ .11’1 

tu s. Na/ ir ka vaikas isz atmin
ties katekizmo iszvare irnetru- 

, nes jamkus viską užmirszo, 
niekas to visok in galva nein- 
kala, ko jisai mokinas arba ka 
turi mokintis. Tokie vaikai isz- 
auga ir t ikėjimo mokslo tan
kiausia nepažinsta, o kjiip-gikiaušiu nepažinsta, o kaip-gi 
jie gali pažibti, kad jie to 
mokslo niekad nepraktikave. <

()t, isz to visko svietas ir1 
genda, ir eina sau liuosais ta-1 
kais pagal savo locnus nužiu
ro j i mus.

Szituos dalykus mokytojai | 
ir mokytojos tur giliai 
szirdyse insideti ir pradėti 
praktiszkiau in vaikus moki
nius žiūrėti. Negana vaikui tu-

' r' ii* _

savo

I

— Septyni vyrai likos už
daryti kalėjimo už užmuszima 
automobilium Juozą Kastuti 
isz St. (’lair per Labor Day.

Galida,Uždaryti v ra Petras 
Stepas Hermai), Stepas Soltis, 
B. Danaloski, J. Maknoc, M. 
G i lis ir P. Trenka.

Vladas Falkovski isz 
Frackvillcs buvo pastatytas po 
belą $2,500 už sumuszima tūlos 
mergaites ir užklupima tiksle 
su žage j i mo.

— Juozas Uzivinskas isz 
McAdoo ir Andrius Marko vi
ržius aresztavoti už pavogimu 
automobiliaus gavo szeszis me
nesius kalėjimo ir pinigiszka 
bausme.

— Jonas Dombrovskis isz 
West Penn, užmokėjo $200, ir 
kasztus už varvina autorao'bi- 
liaus būdamas girtu.

PAJESZKOJIMAI
Asz Vincentas Lizdaitis pa- 

jeszkau savo pusbroliu Juoza
pa ir Franciszku Jakubaucku, 
gyveno seniau Royaltown, Ill., 
dabar nežinau kur. Turiu svar
bu reikalu, meldžiu atsiszaukt 
ant szio adreso.

V. Lizdaitis
813 N. Vine St.

Kewanee, Ill.

y

l

Reading 
k Lines y

Nedelinios Ekskursijos 
1N

PHILADELHPIA
30 September ir 4 November

Speclalli trelnai Sabatos naktį.
Isz Iszeis

Shamokin ..................... 1:80
M U Carmel................................ 1:30
Ashland......................................2:21
Shenandoah ......................... 2:00
Girardville.................................2:28
Mahanoy City (Preke |3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 

6:00
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vyalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50
Ant Eeadingo Geležinkelio

Asz Ignas Jobas, Lietuvys 
vyras turintis 500 akieriu že
mes vertes $80,000 Kalifornijos 
steite, pajeszkau moteriszkes 
naszles ar merginos del apsivo- 
dimo, turi but turtinga ir turėt 
$3,000. Asz esmių 45 metu se
numo, 5 pėdu 5 coliu aukszczio, 
isz Kauno gubernijos. Atsi- 
szaūkite ant adreso:

Enoch Yobas,'
Hotel Del Monte,

Del Monte, Calif.
ANT pardavimo.

(b28

Pribus in Philadelphia

Dubeltavaa
Tikletaa

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. Galima pirkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pino St.,

Mahanoy City, Pa.t. 8.31)

vo prisakymu junge būti 
daugi tie prisakymai 
padaryti g
k imams, nedraugaut i su invai- 
rioms piktybėmis. Svietas no 
nori savo szirdyse pasėti tobu
lus tikejio mokslo grūdelius, 
kurie iszbujojc sužydėtu ir per
sikeistu in Krikszczioniszku 
dorybių gales isz kuriu galima 
butu busiamo 
pinti sau amžinu

gyvenime nusi- 
s, tobulus vai

nikėlius. Sziu dienu svietas ne 
nori pažinti Dievo, nei Jo tei
siu, nei pastarųjų’ moraliszkos 
papėdės. Nenori pažinti nei 
Bažnyczios, nei jos visokiuose 
suredimuose dvasios, bet viso
mis spėkomis skubinasi, begu 
atgalios prie stabmeldy bes. 
Tokio svieto pasielgimo pasek
mes visiems numanomos: pa
naikinti visokį moraliszkuma 
ir duoti liuesą valia savo gei
duliams. Nes kas-gi be Kriksz
czionybes tuos gaszlumus, pik
tus pageidimus žmonyse galės 
sulaikyti arba užgesinti! Nie
kas per amžius kadangi 
vilna Krikszczionybe tu biau- 
riu ligų iszgydymui turi atsa
komus vaistus ir ji tik viena 
tvarkos ant žemes palaikytąja 
ir visiems palaimų velytoje.

Kad apsaugoti žmonija arba 
svietą nuo stabmeldy bes — rei
kalas svietą supažindinti 
liau su Kataliku
Bažnyczios mokslu ir ta moks
lą invest! kas dieninio gyveni
mo pratikon. Tasai Krikszczio- 
niszkas mokslas turbūt visur, 
ir visada, ir visiems iszguldo- 
mas, kaip vidutiniame gyveni
me, taip ir viezamo.

Bet kad tas galėtu invyktt, 
reikalaujas pradėti nuo vaiku. 
Juk namu niekas nuo stogo, ar
ba nuo virszaus nepradeda sta
tydinti, 
apaezios, tat ir pirmutinis, nuo 
vaiku pradedant, invykdini- 
mas tikybos mokslo g(di būti 
visuomet tvirtesnis, kaipo pa
matinis. Suaugės žmogus isz- 
tikro tikybos mokslu negali 
taip giliai persiimti, jaigu jam 
toji tikyba nebus jaunose die
nose inkvepta ir kasdiena 
bus praktikuojama.

Tai-gi ypatingai ežia atkrei
piama atyda in vaiku mokyto
jus ir mokytojas. Teisybe, Lie
tuviu parpijinese mokyklose 
mokinama vaikus Katakizmo 
ir Bažnyczios prisakymu ir no
rint tasai mokslas savaimis yra 
geras, tai tik sziojo gadynėje 
perdaug bergždžias, vaikams 
isz knygų insakoma bile koki 
nors katekizmo isz atminties 
iszmokti. Menkai jam tuos ti
kėjimo reikalus aiszkina, o da

prie

tik

gi- 
tikėjimo ir

bet nuo pamato arba

ne

f J I* • • • •

reti vidurinius tikėjimo moksle 
persi ti krinimus, bet rei kalas 
jam pratintis ir prie iszvirszl- 
niu, nes tik 
paikina jiiktus norus 
liūs.

Tai-gi neužtenka vaikui ti
kejio mokslo dalis mokėti isz 

( bot ta mokslo dali 
reikalas vaikui pritaikinti prie 
kasdieninio gyvenimo 

ikos ir taip kaip vaikas tikta: 
tegali pildyti arba praktikuo
tis. Kitaip sakant vaikus reik 
mokyti ir pratinti prie pildy
mo trejopos priderystos: link 
Dievo paties savos ir artymo. 
Nuo prigulinezios kadangi tu 
prideryseziu supratimo iszpil- 
dimo priklauso kaip amžina 
taip ir busima kožno žmogaus 
laime o per tat ir vaiko laime.

tasai būdas juos 
ir go i d u-

■ atminties,

p rakti-

VARGDIENIO LIKIMAS
E, gyvenk, negyvenk — 
Nieko nebus gera, 
Kai numirsi tau nieks 
Kryžiaus nepadaro.

Tik audra uždainuos 
G ra u d ž i a j a dainele, 
Debesiai apsiverks, 
Guliht tau kapelyj.

Ir geleje jauna 
Szilta vasarėlė 
Atsiminus tave
Lenks tau galvužele,

Tai no vejas lauko 
Gailįai verkia, gaudžia 
Tai vargdienio siela
Liūdnas mintis audžia.

1
Ne szaltoji rasa
Krinta nuo lapeliu, — 
Aszarelo gaili 
Rieda isz akeliu.

*

K. RĖKLAITIS 
Lietuviazkas Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

51 (J IV. Spruce St.,
MAH AMOY.CITY, I’A.

H00 MAUK ET NT., 
TAMAQUA, I’A.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimu Panlupczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelezku. Peralszku, Gralklezku, 
Arablezku ir Cigonlszku burtiniku. 
iBzguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvai ir kiekvienam gali būti su- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda Imogaua ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Clgonka iaa Egipto Bublna 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot _ 
TIKTAI UŽ.......................

Prialuaklte mumle 25c. Oauoito 
visai trie knygutei per paeita. 
Pinigui galite sluitl etempomis.

W. D. SOCZKOW8KI-CO.
MAHANOT CITY PA

!U.T“25c.
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Pavargęs, vienas ėjau be 
tikslo platu keliu. Pro szali 
manes praeidavo žmones, tai 
visai užganėdinti, tai ken- 
cziantieji ir jeszkantieji.

Kam gyventi! — skam- 
mano

SS

4 Ji

bėjo mano ausyse skaistus 
klausymas kaip žaibas, baugus 
kaip riksmas nakties pauksz- 
czio. Skambėjo ir, nesulaukda
mas atsakymo, užtildavo, kad 
isz naujo dviguba jėga 
skambėti.

— Kam gyventi! — už- 
klausdavau asz lekianeziu pro 
szali žmonių. Akyse vienu ma- 

Beprotisl 
Kiti atsistodavo

uz-

Mrs. Richard Brown isz Baxter Springs, 
locnin’in'ko szitos karvutes “Boone” 
duoda daugiau pieno ne kaip josios sesutes, 
szimts metu o tik per viena meti 
854 svaru svieto.

Kansas, 
veisles Holstein, 

Boone turi de- 
i davė 19,111 svaru pieno ir

yra 
kuri

eziau pasijuokimu: 
Jis jeszko!” 
ir, ligi laiko, atidengdavo savo 
vargingas duszias, in baugin
tieji szuo klausymu, savame tu
rintieji tnkstanezius kitu.

Insrneiges in mane svajojanti 
szaltu akiu žvelgesį, baltplau
kis sake:

— Tikėjimas... tikėjimas in 
save, in savo galingąja dvasia 
iii sava j i “asz” dirba gyveni
mą mano pilnu ir suprantamu. 
Negaila man to, kad nustojau 
asz akla kūdikiu tikėjimą. Asz 
tikiu in save ir asz esmių lai
mingas. Tikėk, kaip asz! .Jo žo
džiai insimuszdavo in mano 
szirdi, ir nerasdams atbalsio, 
iszsiplaukdavo ir isznykdavo.

” sunkiai asz lau-

< <

< 4 asz I J

4 4

*

DVYLIKA PRISAKYMU VAIKINAMS
Jus Lietuvos sunvteliai! 
Jauni, gražus bernužėliai, 
Sziu prisakymu klausykit, 
Juos iszmokii ir užlaikyki t!...

e

Jaigu sau laime nori ingyti
Save laimingu nori matyti,

Guodok mergaites visados, 
Nemėgink sukti joms galvos!

Ne bukie snaudei is — be apszvietimo,
Ne buk kaip žioplys — be supratimo,

y

‘‘Ne tas!...
žiau savo rankas.

* *
Užtūrėjau seneli. Užlopyti

rubai. Ant pecziu tarba. Tnteli- 
gentiszkas žvelgesis klaijojan- 
cziu akiu...

— Laime, supratimas gy
venimo, jeszkojime — sake se
nelis, — jeszkok Dievo. Szalili
kis melagystes, net smulkme
nose ir tu pasieksi didžiausia 
teisybe. Jeszkok Dievo...

— Ne tas, vis ne tas!
— Kas gyventi! — užda

viau prakeiktąjį klausymą ant
ram.

Nes szviesa žmogn dailina 
Jojo gyvenimą gerina....

įSu komunistais nedraugą ūkis, 
Munszaino naudoti liaukisy

Ne buk tamsuolis ir kvailys, v 1

Bukie tėvynainis — Lietuvys!
Knygas ir laikraszczius pamylekie
Ir juos skaityki netingekio,

Jai neskaitysi, tai bus juoks,
Ir pasiliksi tamsus kaip aptieks.

J

— Gyventi! Del tu links
mybių kuriomis galima naudo
tis gyvenime!
— Naudokis atsakaneziu lai

ku asz liūdnai nusiszypsojau.
— Taip! — didžiuodamasis 

atsako jis.
— Vis dar ne tas!

* * ♦
Atėjau asz pas ja...

glaudes prie jos ir palenkės 
galva ant jos peties užmerkiau 
asz akis, klausydamas meilin- 
g

Prisi-

Jeszkodamas jaunu f

Per daug sąu usu neraitykie
Ir save sportu neStatykie, 

galvoje vejai ims lokiot 
O po makaule — szvilpiot!

Nepuiku vok ie kaip insisprendes,
Ir papirosu 'dar insikandes,

Nes isz puikybes nieko nebus, 
Tau tik nelaime, skurdas klius!

Ne vargyk vargsziu mergužaiteliu,
Ir jas viliodamas su automobileliu, 

Kuria mylėjai — ne pamesk, 
Viena pamotes — kita ne vesk!

, gražiu paneliu,
Ne jeszkok tuPtu, kraiezio, szimteliu....

Atmink, 'kad laime ne yra piniguos’, 
Nes po taim gali būti pekla namuos’..

Jai nori rasti gera draugele,
Imk varge augusią mergele, 

Nejeszkokie turtingos, 
Nes negausi — ne jokios....

Didžiu mandruoliu nesistatykis,
Per daug kalbėdamas nekraipykis, 

Kas besi'kraipiant pamatys, 
Tai už kvaili tavo palaikys....

Negarsinkio save svietui kaipo turtuoliu, 
Karczemoje tarpe dtovineziu girtuokliu, 

Nes jaigu nemokėsi graszio taupyt, 
Tai dideli varga teks tau pamatyt.

Paliauk girtuokliaut, bukie geras žmogus, 
Bu'k iszmintingas, doras, patogus,

Buk Lietuviu — geru bernaieziu, 
Busi mylėtas nuo Lietuvaicziu!

# *

Vaikine'liai — bernužėliai, 
Baltus, gražus dobilėliai, 
Kam szie žodžiai nepatiks,

• 4 •«Tio senberniais pasiliks

6 6 6
Gydo Malerija ir greita palengvina 

Galvos Skausme, Svaiguli ir Atsirū
gima iss priežasties tuom-laikinio už- 

Prigelbsti praszalinimakietftjimo.
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus •slapumo isstusstinima.

—F.W.S.B.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sstoro
19 W. Centre St. Matanoy City

o jo jos plepėjimo.
— Kam gyventi! — su se

nobine jėga skambėjo tas-pats 
velniszkas klausymas...

Ar buvote kada nors miszkc 
tamsioj naktyj. Tamsu, drėgnu 
ir baisu, 
paukszcziu baido jus. 
insiskverbia in duszia. Tamsu. 
Bet sztai jus užtemyjate, kad,

Riksmai naktiniu
Baime

ant jusu galvos, tarp medžiu, 
dangaus gabalėlis pradeda 
szviestis. Riksmai naktiniu 
paukszcziu mainosi cziulboji- 
mu veverseliu ir kitu pauksz
cziu. Artinasi diena ir niekuo
met nepasirodys ji jums pui
kesne, kaip po szios nakties.

Ar pažinstama jums yra to
kia auszra! Ar suprantamas 
jums tas atsakymas, koki asz 
radau ant szio prakeiktojo 
klausymo: “Kam gyventi!”

— Asz turiu gyventi dėlto, 
kad asz jaunas ir stipras, nes 
asz ne taip vientulis, kaip rodė
si man ankseziaus. Asz turiu 
gyventi, norėjosi man suszukti, 
bet ežia prie mano lupu prisi
glaudė meilios lupos, ir asz ne 
galėjau isztarti jau nieko.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja Yniraaiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laldotuviu, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinSjimama.




